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РЕСЕЙДІҢ ІШКІ КӨШІ-ҚОН ДИНАМИКАЛАРЫНДАҒЫ АҒЫМДАҒЫ 

ҮРДІСТЕР 
Ел экономикасын табысты дамыту үшін 
жұмыс күшінің сұранысы мен ұсынысы 
балансын қамтамасыз ететін жұмыс кү-
шінің ұтқырлығын арттыру қажет. Ресей 
Федерациясының мемлекеттік статисти-
ка федералдық қызметі (Росстат) дерек-
теріне сәйкес, 2016 жылы 12,2 миллион 
еңбек мигрантын тартқан Ресей Амери-
ка Құрама Штаттарынан (45 миллион 
еңбек мигранты) кейінгі екінші ірі миг-
рант қабылдайтын ел болып табылады. 
Мигранттардың жартысына жуығын 
(шамамен 6 миллион) негізінен Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығынан, әсіресе 
Орталық Азиядан келген еңбек мигрант-
тары құрайды. 
Ішкі көші-қон динамикасы тұрғысынан 
қарағанда, Ресейде жалақысы жоғары-
рақ жұмыс орнын іздеген жұмысшылар 
санының көбейгені байқалады. Росстат 
деректері бойынша, 2016 жылы 1,2 мил-
лионнан астам адам басқа федералдық 
округтерге қоныс аударған. 325,849 
адам қабылдаған Орталық федералдық 
округі жергілікті тұрғындар арасында ең 
көп сұранысқа ие болды. Осы округте ең 
жоғары оң көші-қон сальдосы қалыптас-
ты (85,227 адам). Солтүстік-Батыс және 
Оңтүстік федералдық округтері тиісінше 
184,728 және 184,612 еңбек мигрантын 
қабылдап, екінші және үшінші орынға 
ие болды. Ал Сібір, Солтүстік Кавказ 
және Қиыр Шығыс федералдық округ-
тері болса сәйкесінше 90,815, 64,182 жә-
не 56,553 адам қабылдап, қоныс аудар-
ған еңбек мигранттарының саны бой-
ынша ең төмен көрсеткіштерге ие бол-
ды. 
Ел ішінде еңбек мигранттары ағынының 
бағыты халықтың елдің шығыс өңірле-
рінен батыс өңірлеріне көшуге бейім 
екенін көрсетеді. Қиыр Шығыс, Солтүс-
тік Кавказ және Сібір федералдық ок-
ругтерінен еңбек мигранттарының кетуі 
осы аймақтарға мигранттар ағынынан 
әлдеқайда көп. Мәселен, 2016 жылы те-
ріс көші-қон сальдосы бойынша Солтүс-
тік Кавказ 57,113 адаммен алғашқы 
орында болды. Бұл көрсеткіш Сібір 
үшін 47,422 адам және Қиыр Шығыс 
федералдық округі үшін 25,268 адамды 
құрады. Орталық, Солтүстік-Батыс және 
Оңтүстік федералдық округтерін қоспа-
ғанда сегіз федералдық округінде ішкі 
еңбек мигранттарының келуінен гөрі ке-
туі неғұрлым көбірек. 
Федералдық округтер жұмыссыздық 
деңгейі, орташа жалақы мөлшері мен 
жұмысқа орналасу әлеуеті бойынша ай-

тарлықтай ерекшеленеді. Шын мәнінде 
Орталық федералдық округі жергілікті 
тұрғындар үшін ғана емес, сондай-ақ ха-
лықаралық мигранттар үшін де тартым-
ды өңір болып табылады. Округ Ресейге, 
әсіресе, Мәскеуге келетін халықаралық 
мигранттардың 45%-ын тартуда. 2015 
жылы Орталық федералдық округінің 
жалпы өңірлік өнімі (ЖӨӨ) 22,71 трил-
лион рубльді (383 миллиард доллар) құ-
рап, ең жоғары көрсеткішке жетті. Со-
нымен қатар, округ орташа жалақы мөл-
шері бойынша екінші орында (46,043 
рубльді - 775 доллар). Бұл көрсеткіш 
жалпы ел бойынша орташа жалақы мөл-
шері – 36,746 рубльден (619 доллар) 
20%-ға жоғары. Ал Мәскеудегі орташа 
айлық жалақы 71,220 рубльді (1200 
доллар) құрайды. Орталық федералдық 
округі басқа округтер арасында ең төмен 
жұмыссыздық деңгейі мен ең жоғары 
жұмысқа орналасу әлеуетіне ие. Мыса-
лы, 2016 жылы округтегі жұмыссыздық 
деңгейі 3,5%-ды құраса, әрбір 100 бос 
жұмыс орнына хабарландыру үшін осы 
жұмысқа сай келетін 60 жұмыссыз тір-
келген. Сондықтан да аймақта ең жоға-
ры оң көші-қон сальдосы қалыптасқан. 
Жұмыс күшіне тұрақты сұраныс, жала-
қының жоғары деңгейі және жұмыссыз-
дықтың төмен деңгейі Орталық феде-
ралдық округіне қоныс аударуды тар-
тымды қылатын факторлар болып табы-
лады. 
Ал жергілікті еңбек мигранттары ең аз 
көшетін аймақ Солтүстік Кавказ феде-
ралдық округі болып табылады. 2016 
жылы округте ең төмен ЖӨӨ қарқыны 
(1,7 триллион рубль - 28,7 миллиард 
доллар), ең төмен орташа еңбекақы мөл-
шері (22,960 рубль - 386 доллар) және ең 
жоғары жұмыссыздық деңгейі (11%) 
байқалды. Орталық федералдық округі-
не қарағанда Солтүстік Кавказ федерал-
дық округінде орташа жалақы екі есе, ал 
аймақтың ЖӨӨ-і 13 есе аз. Бұған қоса, 
округ жұмыспен қамтудың ең төмен 
әлеуетіне ие, өйткені әрбір 100 бос жұ-
мыс орнына хабарландыру үшін осы жұ-
мысқа сай келетін 466 тіркелген жұмыс-
сыз бар. Осындай жағымсыз факторлар 
2016 жылы ең жоғары теріс көші-қон 
сальдосының қалыптасуына себепкер 
болды. 
Мигранттарды тарту тұрғысында Қиыр 
Шығыс федералдық округі басқа округ-
терден бөлек қарастырылуы тиіс. Ай-
мақтың қашықта орналасуына байла-
нысты оның экономикалық артықшы-

лықтары еленбей қалуда. Қиыр Шығыс 
федералдық округінің ЖӨӨ-і (3,54 
триллион рубль - 59,7 миллиард доллар) 
басқа аймақтармен салыстырғанда тө-
менірек болса да, мұндағы орташа ай-
лық жалақы ең жоғары болып табылады 
(46,113 рубль - 777 доллар). Сонымен 
қатар, округтегі жұмыссыздық деңгейі 
(5,8%) басқа өңірлерге қарағанда төме-
нірек. Бұған қоса, Қиыр Шығыс феде-
ралдық округі жұмыспен қамту әлеуеті 
бойынша екінші орында, себебі әрбір 
100 бос жұмыс орнына хабарландыру 
үшін осы жұмысқа сай келетін 63 жұ-
мыссыз бар. Алайда, аймақтың күшті 
макроэкономикалық көрсеткіштері миг-
ранттарды тарту үшін жеткіліксіз. Нә-
тижесінде 2016 жылы Қиыр Шығыс фе-
дералдық округі Орталық федералдық 
округінен бес есе аз мигрант тартты. 
Алайда, Ресей үкіметі соңғы бастамасы-
мен бұл жағдайды өзгертуге тырысуда. 
2016 жылғы 2 мамырда Ресей билік ор-
гандары Қиыр Шығыс федералдық ок-
ругіне көші-қон ағынын ұлғайтуға ба-
ғытталған «Қиыр Шығыс гектары» бағ-
дарламасын бекітті. Бағдарлама Ресей 
азаматтарына ауыл шаруашылығы кәсі-
порны, қонақ үй немесе тұрғын үй құру 
арқылы бес жыл ішінде жерді дамыту, 
болмаған жағдайда жерді Үкіметке қай-
тару шарты бойынша 1 гектарлық тегін 
жер алуға мүмкіндік береді. Бұл бағдар-
лама аясында Үкімет тарапынан 145 ми-
ллион гектар жер бөлінді. Осы уақытқа 
дейін бағдарлама шеңберінде 95,000 өті-
ніш келіп, 21,600-ден астам жер учаскесі 
жаңа пайдаланушылар үшін тіркелді. 
Дегенмен, бағдарлама әлі бастапқы ке-
зеңінде. Сондықтан, аймақтағы азамат-
тар арасында тегін жерге деген сұраныс-
тың әлі де аз екенін ескергенде, орта 
мерзімді перспективада Ресейдің осы 
аймағында халық санының төмендей бе-
ретінін көруге болады. 
Қорытындылай келе, округтердегі әлеу-
меттік-экономикалық ахуалдың нашар-
лығы және өмір сүру деңгейінің төмен-
дігі, сондай-ақ кәсіби біліктілікке сай ке-
летін жұмысқа орналасу мүмкіндіктері-
нің болмауы еңбек мигранттарының бас-
қа округтерге көшуінің негізгі фактор-
лары болып табылады. Елдің батыс 
өңірлері жоғары жалақы мөлшері мен 
жұмыссыздықтың төмен деңгейі арқылы 
басқа аймақтардан ресейлік азаматтарды 
тартса, елдің шығыс және оңтүстік өңір-
лері экономикалық белсенді халықты 
жоғалтуда.        



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар және 

қауіпсіздік 

 

 

 

 

 G20-ның Гамбургте өткен 12-
отырысында әлемнің дамыған және да-
мушы 20 елінің басшылары жаһандық 
экономикалық өсу, халықаралық сауда 
және қаржы нарығын реттеу бойынша 
халықаралық геоэкономикалық күн 
тәртібіндегі мәселелерді талқылады. 
Тараптар сондай-ақ Климат жөніндегі 
Париж келісімін жүзеге асыруға мін-
деттеме алды. 

 Душанбеге ресми сапары барысында 
Пәкістан Премьер-министрі Наваз 
Шариф және Тәжікстан Президенті 
Эмомали Рахмон CASA-1000 жобасын 
жүзеге асыру мен қауіпсіздік мәселе-
леріне ерекше назар аудара отырып, 
екі ел арасындағы ынтымақтастықты 
нығайтудың алдағы қадамдарын тал-
қылады.  

 Ашхабадқа ресми сапары барысында 
Ауғанстан Президенті Ашраф Гани 
мен оның түрікмен әріптесі Гурбангу-
лы Бердімұхамедов Орталық Азия өңі-
рінде бейбітшілік, тату көршілік қа-
рым-қатынастары мен Орталық Азия-
ның тұрақты дамуын қамтамасыз ету 
жөніндегі күш-жігерді біріктіру қажет-
тігін талқылады. Сапар қорытындысы 
бойынша тараптар 2018-2019 жылдар-
ға арналған екі елдің Сыртқы істер ми-
нистрліктерінің ынтымақтастық бағ-
дарламасы, электрмен жабдықтау, ха-
лықаралық автокөлік тасымалы, кілем 
өнеркәсібіндегі ынтымақтастық, сон-
дай-ақ түрікмен-ауған шекарасы арқы-
лы теміржол қатынасын ұйымдастыру, 
Жаузян университеті мен Мақтымқұлы 
түрікмен мемлекеттік университеті 
арасында ғылым және білім беру ын-
тымақтастығы келісімін қосқанда бір-
қатар құжаттарға қол қойды. 

 Ташкентке ресми сапары барысында 
Ресей Орталық әскери округ қолбас-
шысы, генерал-полковник Владимир 
Зарудницкий және Өзбекстан Қорға-
ныс министрі генерал-полковник Ка-
бул Бердиев Орталық Азиядағы қазіргі 
жағдай мен қауіпсіздік мәселелері бой-
ынша пікір алмасты. Сондай-ақ, әскери 
және әскери-техникалық салалардағы 
екіжақты ынтымақтастықты дамыту 
мәселелерін талқылады. Тараптар 2017 
жылдың соңына қарай Фориш әскери 
алаңында (Өзбекстан) бірлескен такти-
калық жаттығулар өткізуге келісті. 

 Астанада өткен бесінші сириялық ке-
ліссөздер барысында Ресей, Иран және 
Түркияның жоғары лауазымды өкілде-
рі жанжалды тежеу аймақтарының ше-
каралары, жанжалды тежеу бойынша 
бақылау күштерінің қызметін реттей-
тін құжаттар, үйлестіру орталығының 
ережелері мен бірлескен жұмыс тобы 
туралы ережелерді үйлестіруге күш са-
луды жалғастырды. Астанада өткен си-
риялық келіссөздерде Ресейдің Бас ке-
ліссөз жүргізушісі Александр Лав-
рентьев Астана келіссөздер үдерісі ая-

сында Сирия туралы жеті құжат қарас-
тырылды деп хабарлады. Келесі келіс-
сөздердің 2017 жылдың тамыз айының 
соңында өтетіндігі туралы жариялан-
ды. 

 Ресейдің Балтық флотының өкілі Ро-
ман Мартов Ресейдің Калининград об-
лысында 2017 жылдың қыркүйегіне 
дейін жалғасатын әскери оқу-жат-
тығуларға 3,000-нан астам әскердің қа-
тысқанын мәлімдеді. Оқу-жат-
тығулардың Хмелевка, Правденский 
және Добровольский флоттарының 
жаттығу алаңдарында өтетіні айтылды. 
Оқу-жаттығулар кезінде атыс қаруы 
үшін 20,000-нан астам оқ-дәрі және 
3,000-нан астам мина мен артиллерия-
лық снаряд қолданылатын болады.  

 

Экономика, қаржы және энергия 
 

 Өзбекстан Президенті Шавкат Мир-
зияев Мұнай-газ өнеркәсібінің басқару 
жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар 
туралы қаулыға қол қойды. Оған сәй-
кес «Өзбекнефтегаз» мемлекеттік мұ-
най-газ компаниясы мен оның еншілес 
компанияларында 12 мың жұмыс орны 
қысқартылып, компаниялар қайта ұй-
ымдастырылатын болады. Қаулы сұй-
ық көмірсутектерді геологиялық бар-
лау, өндіру және өңдеу саласында бі-
рыңғай саясат жүргізетін «Өзбекмұ-
найгаз» компаниясының негізгі мін-
деттері мен бағыттарын анықтайды. 

 Қырғызстанның «Электр станцияла-
ры» компаниясының мәліметі бойын-
ша, Тоқтоғұл ГЭС-ін оңалтудың  
үшінші (соңғы) кезеңі үшін 175 млн. 
доллар бөлінеді. 175 млн. доллардың 
110 млн. долларлық бөлігі (8 жылдық 
жеңілдікті кезеңмен 40 жыл мерзімге 
жылына 1% мөлшерлемемен 60 млн. 
долларлық несие және 50 млн. доллар-
лық грант) Азиялық даму банкі тара-
пынан берілсе, 40 млн. доллары 8 жыл-
дық жеңілдікті кезеңмен 20 жыл мер-
зімге жылына 1% мөлшерлемемен Еу-
разия даму банкі тарапынан бөлінеді.  

 Әзірбайжанның SOCAR мемлекеттік 
мұнай компаниясы 2016 жылы Швей-
цариядағы қызметінен түскен табыста-
ры 23,99 млрд. долларды құрады деп 
мәлімдеді. Бұл көрсеткіш 2015 жылы 
14,13 млрд. долларды құраған бола-
тын. Сондай-ақ, 2016 жылы компания-
ның Түркиядағы қызметінен түскен тү-
сімдер 2,06 млрд. долларды құрады. 
Бұл көрсеткіш 2015 жылы 1,51 млрд. 
доллар болды. Ал Біріккен Араб Әмір-
ліктері мен Грузиядағы қызметтен түс-
кен кірістер тиісінше 0,69 млрд. дол-
лар және 0,62 млрд. долларға жетті. 
Бұл көрсеткіштер 2015 жылы 0,56 
млрд. доллар және 0,44 млрд. доллар-
ды құрады.  

 Ислам Даму Банкі Атқарушы Дирек-
торлар Кеңесінің мүшелері Түрікмен-
стандағы Телекоммуникация желісін 
кеңейту жобасына 273 млн. долларлық 
несиені мақұлдағанын мәлімдеді. Банк 
сондай-ақ Түркиядағы «Қоғамдық ден-

саулық сақтау кампусы» жобасы үшін 
83,8 млн. долларлық несиені мақұлда-
ды. 

 Дүниежүзілік банк Директорлар кеңесі 
мүшелері су ресурстарын басқару мен 
мал шаруашылығын дамыту жобала-
рын жүзеге асыру үшін Өзбекстанға 
294,9 млн. доллар көлемінде екі несие 
бөлуді мақұлдағанын мәлімдеді. Банк 
фермерлерге арналған суару және дре-
нажды сервистердің сапасын жақсар-
туға бағытталған Ферғана алқабында-
ғы су ресурстарын басқару жобасына 
144,9 млн. доллар мөлшерінде несие 

берді. Банк сондай-ақ Мал шаруашы-
лығын дамыту жобасы үшін елге 150 
млн. доллар көлемінде несие береді. 

 Қырғызстан Мемлекеттік кеден қызме-
ті мәліметі бойынша, 2017 жылдың 

қаңтар-маусым айларында кедендік тө-
лемдер сомасы 1,8 млрд. сомға (14,1%-
ға) артты. Бұл көрсеткіш 2016 жылдың 
бірінші жартыжылдығында 15 млрд. 
сом болды. Кедендік төлемдердің жос-
парланған сомасы 1,8%-ға (261,4 млн. 
сомға) ұлғайды. 

 Әзірбайжанның Орталық банкі валю-
талық қорлар 2017 жылғы маусым ай-
ында былтырғы жылдың дәл сол ай-
ымен салыстырғанда шамамен 680,2 
млн. долларға (15,9%-ға) артып, 
4,944,1 млн. долларды құрағанын мә-
лім етті. Сондай-ақ, 2017 жылдың ба-
сынан бері валюта резервтерінің 989,7 
млн. теңгеге (24,9%-ға) артқаны атап 
өтілді. 

  

Қоғам және мәдениет 
 

 Ресей Президенті Владимир Путин 
Қытай Халық Республикасының Төра-
ғасы Си Цзиньпинге Әулие Андрейдің 
орденін табыс етті. Орден Ресейдің 

гүлденуіне үлес қосудағы айрықша 
қызметтері үшін белгілі мемлекет қай-
раткерлері мен қоғам қайраткерлеріне, 
ғылым, мәдениет, өнер және түрлі сала 
өкілдеріне беріледі. Бұл орден сондай-
ақ көрнекті қызметтер үшін шетелдік 
мемлекеттердің басшыларына да бері-
луі мүмкін. 

 Қазақстан Ұлттық экономика министрі 
Тимур Сүлейменов 2017 жылдың ма-
мыр айында ел халқының ресми түрде 
18 миллион адамнан асқанын мәлімде-
ді. 

 Қырғызстандағы Швейцария елшілігі-
нің хабарлауынша, Қырғызстан парла-

ментінің вице-спикері Алтынай Өмір-
бекова, Қырғызстандағы Швейцария 
елшісі Рене Холенштейн және Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Даму бағдарламасы-
ның (БҰҰДБ) Тұрақты өкілінің мінде-
тін атқарушы Алиана Никулита Қыр-
ғызстанда мықты және инклюзивті 
парламенттік демократияны нығайту 
үшін өзара түсіністік туралы меморан-
думға қол қойды. Меморандум күшті 
мемлекеттік мекемелерді құруға ба-
ғытталған БҰҰДБ саясаттарын жүзеге 
асыруға жәрдемдесуге міндеттенеді. 
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